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 Potrzeba zorganizowania nowego kierunku 
studiowania wykorzystującego wiedzę z 
zakresu nauk społecznych, w tym głównie 
socjologii, i metody badań społecznych.  

 Kierunek Analityka Społeczna ogłasza 
nabór w roku 2013, Instytut Socjologii, 
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, UŁ 

 http://analitykaspoleczna.wordpress.com/  



 Analityka społeczna to kierunek łączący 
nowoczesne i interdyscyplinarne 
podejścia z obszaru nauk społecznych. 



 Zadaniem analityki społecznej jest 
wykorzystanie aktualnej wiedzy z zakresu 
nauk społecznych oraz dyscyplin 
pokrewnych i zastosowanie jej w celu 
diagnozowania, rekonstruowania, 
objaśniania i prognozowania zjawisk 
związanych z działaniem ludzi, grup, 
organizacji i społeczeństw w kontekście 
procesów od poziomu mikro (lokalnych) aż 
po makro (globalne).  



 Analityka społeczna nie poszukuje odpowiedzi o 
istotę społeczeństwa. 

 Stawia raczej pytanie „jak” można wykorzystać 
bogaty dorobek teoretyczny i metodologiczny 
nauk społecznych wobec wyzwań rzeczywistości, 
jak trafniej i efektywniej definiować to, co 
stanowi tendencję aktualnych czasów i jak za 
pomocą wiedzy naukowej odpowiadać na 
pojawiające się społeczne potrzeby i problemy.  

 Robi to poprzez jakościową analizę danych 
jakościowych i ilościowych.  



  Analityka społeczna ma zatem dostarczać wiedzy i 
narzędzi użytecznych w kontekście praktyki życia 
społecznego 

   Ma być „źródłem informacji”/danych pozwalających 
na lepsze całościowe rozumienie zachodzących 
zjawisk,  

  Szybsze prognozowanie zmian i ułatwiających 
podejmowanie trafnych decyzji, niezależnie od tego 
czy będą one dotyczyły praktyki funkcjonowania 
instytucji, rozwoju organizacji czy działań 
gospodarczych, politycznych lub kulturowych.  



 Cechujący Analitykę Społeczną pragmatyzm 
jest w dużej mierze odwołaniem do tradycji nauk 
społecznych z XIX i XX wieku, kiedy to 
naukowiec-praktyk miał odgrywać rolę eksperta 
– reformatora, pracującego w terenie, 
gromadzącego dane na temat analizowanych 
problemów społecznych, a następnie poprzez 
współpracę z zainteresowanymi podmiotami, 
wypracowującego rozwiązania, oparte na 
najnowszym dorobku nauki i użyteczne w swojej 
odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie.  



 badania 
robotników 
francuskich 

 analiza budżetów 
rodzinnych 

 na tej podstawie 
formułował 
program reform 
społecznych 
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  brytyjski reformator 
społeczny, pionier badań 
społecznych 

  filantrop, i działacz 
społeczny.   

  autor pierwszego 
opracowania naukowego 
dotyczącego warunków 
życia i pracy ludności 
miejskiej (17-tomowa 
monografia), które stały 
się wzorem dla 
późniejszych badań tego 
typu, obecnie znanych 
jako tzw. social survey. 

Life and Labour of the People, 1st ed., Vol. I. (1889). 
Labour and Life of the People, 1st ed., Vol II. (1891).                            
2nd ed., (1892–97). 9 vols. | 3rd ed., (1902-3). 17 
vols. 



 Charles Booth Online Archive 
 http://booth.lse.ac.uk/ 

Historia 

1. YELLOW: Wyższa 
klasa średnia i klasy 
wyższe. Bogaci. (Upper-
middle and Upper classes. 
Wealthy)  

2. RED: Klasa średnia – 
dobrze prosperująca 
(Middle class. Well-to-do) 

3. PINK: Dosyć 
komfortowo żyjąca. 
Dobre dochody (Fairly 
comfortable. Good ordinary 
earnings) 

4. BLUE: Biedni  
(Poor. 18s. to 21s. a week for a 
moderate family) 



Historia 

Ubodzy z Londynu        



 Dziennikarz w gazecie 
„Charities” 

 poprowadził 
pionierskie badanie 
życia przemysłowego 
Pittsburga (USA) 

 opublikował 6-tomowe 
dzieło „Pittsburgh 
Survey” (1909-1914), 
które stało się 
modelowe dla badań 
socjologicznych 
mających na celu 
wspieranie reform 
społecznych 
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 The Hobo. The Sociology of the Homeless Man – 
Nels Anderson (1923) 

 The Jack-Roller: A Delinquent Boy's Own Story – 
Clifford Shaw (1930) 

   The Taxi-Dance Hall: A Sociological Study in 
Commercialized Recreation and City Life.- 
Cressey, Paul Goalby. (1932) 

 The Gang. - Thrasher, Frederick (1927)  

 The Professional Thief: by a Professional Thief. - 
Sutherland, Edwin H. (ed); Conwell, Chic 
(pseudonym) (1937)  



The three hobos in Chicago; the jungle, 1929.  

Krzysztof T. Konecki  



Bezdomni z Łodzi – 
żyjący 
 i pracujący na ulicy 
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Bezdomni w Łodzi – mieszkający w 
schronisku  Krzysztof T. Konecki  



 Analityka społeczna współcześnie ma do 
dyspozycji znacznie bardziej rozwinięty 
warsztat metod i technik badawczych, 
narzędzia projektowe i analityczne oraz 
interdyscyplinarny zasób teorii, co daje 
jej szerokie pole zastosowania w 
praktyce społecznej.   

www.krzysztofkonecki.prv.pl  



  Z drugiej strony tempo, globalność i wielowymiarowość 
zmian w świecie społecznym generuje niezliczoną ilość 
problemów wymagających eksperckiej pomocy w ich 
rozwiązywaniu. 

   Niepokoje i konflikty społeczne, nierówności i ubóstwo, 
przemiany gospodarcze i kulturowe, kwestie bezpieczeństwa 
publicznego przestają być tylko zjawiskami wartymi 
obserwacji i naukowego opisu.  

  Coraz wyraźniej widoczna jest nie tylko potrzeba, ale i 
oczekiwanie, że wiedza naukowa może i powinna być 
wykorzystywana w sposób bardziej bezpośredni, użyteczny 
i efektywny do zapobiegania problemom społecznym i 
planowania zmian.  

www.krzysztofkonecki.prv.pl  



  Analityka społeczna czerpie przede wszystkim z 
dorobku stosowanych nauk społecznych (applied 
social science) rozwijanych na gruncie nauki 
amerykańskiej i brytyjskiej.  

  Zainteresowanie wykrywaniem, rekonstruowaniem i 
objaśnianie aktualnych tendencji społecznych w celu 
usprawniania rozwoju i zmiany społecznej znane jest 
także w duńskich naukach społecznych i w 
powiązaniu z rozumowaniem filozoficznym rozwijane 
pod pojęciem Socialanalytik (Lars Henrik Schmidt) 
choć z mniejszym naciskiem na praktykę 
eksperckiego wsparcia doradczego i 
koordynacyjnego.  



 W  Wielkiej Brytanii istnieje stworzony przez 
Economic and Social Research Council (ESRC) 
„New national digital repository for social and 
economic data“  

 „The new service will provide a unified point of 
access to the extensive range of high quality 
economic and social data, including valuable 
census data.“ (24 July 2012) 

 „It will become a cornerstone for UK research; 
the place to go for high quality data and 
support." (Profesor Paul Boyle).  



 Na stronie ESRC znajdujemy informacje o 
badaniaach nad, np.: „Coping with natural 
disasters. Research on how we prepare and 
respond to extreme events.“ 

 Praktyczne użycie wiedzy z badań 
socjologicznych - „What natural disasters can 
teach us.“ 

 Budowanie modeli rozwiązujących problemy 
społeczne na podstawie badań, np. modele 
wychodzenia z bezdomności.  



  Zachęcanie do budowania, budowanie i wykorzystywanie 
repozytoriów wiedzy – np. Moja Polis. 
http://www.mojapolis.pl/web/guest;jsessionid=48E13159A02E46818A3D4D7C749A2A99 

   “W których regionach dzieci i młodzież uczą się najlepiej? “ 

  “Sprawdź postępy swojego samorządu” 

  Procent mieszkań z możliwością dostępu do internetu 
http://www.mojapolis.pl/web/guest/factmine/-/map/31974/240289)  

     Saldo migracji w ujęciu na tysiąc mieszkańców etc.  



 Obserwatorium kultury  

 W bibliotece OŻK możemy znaleźć różne 
raporty np.  Magdalena Fiternicka-Gorzko, 
Marek Gorzko, Tomasz Czubara, 
Co z tą kulturą? Raport z badania 
eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie, 
Szczecin, 2010.   



 http://www.dri.ie/publications  



  Badanie i analiza nastrojów społecznych 

 Mood of the Nation - detecting Mood and 
Affect on Twitter - http://geopatterns.enm.bris.ac.uk/mood/  



 Mood of the Nation [BETA] - detecting 
Mood and Affect on Twitter 







 Participatory photography  



 Obserwacja rozwoju kryzysu 
ekonomicznego  

 The Aftermath Project provides a social 
and cultural analysis of the crisis, to add 
to the prevailing economic and financial 
arguments. It develops the idea that the 
crisis was the result of of the same 
sources that led to the rise of global 
financial capitalism (deregulation of 
financial markets, greed, consumerism). 



  The interviews and documentaries on this website are not 
about what happened after the crisis, but about the new 
economic and social landscape that is emerging from the 
ruins of global informational capitalism (not capitalism per 
se, but a particular form of capitalism) after its self-
destruction. This is what we call Aftermath, not the end of the 
crisis, but the beginning of new forms of economy and 
culture that muddled through the crisis. This aftermath is 
being made of attempts to preserve financial capitalism 
under a new, more exclusionary form. It is also made of the 
desperate reactions of people left to their own devices. But it 
is also constructed by people, in different cultures, that seize 
the moment to reinvent their lives in ways that are both more 
rewarding and more sustainable.  

  Manuel Castells & Bregtje van der Haak 
http://www.aftermathproject.com/filter/documentaries/
aftermath-project   



 Poszukiwaniem baz danych oraz ich 
analizą odnośnie określonych problemów 
społecznych. (np. the Workplace 
Employment Relations Survey w WB, ESRC). 

 Tworzeniem baz danych/repozytoriów  
wiedzy odnośnie rozwiązywania 
określonych problemów społecznych lub 
„pytań społecznych“.  



 Przygotowywaniem studiów przypadku 
dotyczących rozwiązywania określonych 
problemów społecznych, np. znajdowanie 
trudnych do znalezienia bezdomnych; problemy 
z poziomu społeczności, zob. ESRC).  

 Te studia przypadku mają być pewnymi 
wzorcami a także inspiracjami dla praktyków 
społecznych a także materiałem do dyskusji w 
debatach publicznych.  



 Uczestniczy w debatach publicznych 
z użyciem wiedzy opartej na danych 
wynikających z badań i danych censusowych.  

 Publikuje pisma, które udostępniają dane i 
wyniki badań o aktualnych problemach 
społecznych, debatach, jak również linki do 
ekspertów społecznych zajmujących się 
określonymi tematami (jak np. „Society now“ w 
Wielkiej Brytanii; http://www.esrc.ac.uk/_images/Society_Now_13_tcm8-21683.pdf).  



  Organizuje i uczestniczy w badaniach w działaniu, 
które upełnomocniają badane społeczności   

  Organizuje i uczestniczy w badaniach pozwalających 
oddać głos dyskryminowanym społecznościom  

  Diagnozuje aktualne trendy społeczne, kulturowe i 
dotyczące organizowania się ludzi  

  Diagnozuje zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego...    

  Pracuje jako ekspert-analityk dla biznesu...  



  w biurze rzecznika prasowego różnych instytucji prywatnych i 
państwowych oraz samorządowych 

  jako doradca-analityk marszałka województwa 
  jako doradca-analityk wojewody 
  w ośrodkach pomocy społecznej  
  w instytucjach rządowych jako „ekspert analizy danych“ diagnozując 

trendy społeczne, kulturowe i dotyczące organizowania się ludzi na 
podstawie danych pochodzących z danych empirycznych  

  analityk danych w organizacjach non-profit  
  w biznesie jako specjalista PR i analizy mediów oraz wizerunku firmy 
  rzecznik prasowy w firmach  
  konsultanta i eksperta ds. wdrożeń w firmach biznesowych,  
  konsultant ds. zmian organizacyjnych,  
  konsultant ds. prognozowania problemów społeczno - gospodarczych 

(np. nastrojów związanych z wahaniami rynku pracy),  
  konsultant w zakresie zarządzania relacjami społecznymi w 

przemyśle (strajki, partycypacja itp.) 



www.krzysztofkonecki.prv.pl  


